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2019- 2020 Eğitim – Öğretim Yılı 

OKUL PANSĠYONU KONTENJAN DURUMU 

 

2019-2020 Öğretim Yılında Alınacak Yatılı Öğrenci Kontenjanı:  
  53 Kız  +  

46 Erkek: 
99 

YENĠ KAYIT YAPTIRACAK ÖĞRENCĠLER ĠÇĠN AYRILAN 
KONTENJAN 

Ara Sınıf 
Öğrencileri için 

Ayrılan Kontenjan 

Genel 
toplam 

    

-80% -20% 

OYP'ye Göre 
Yerleştirilecek 
Parasız Yatılı 

Öğrenci Kontenjanı 

Yönetmeliğin 
17. Maddesi 
kapsamına 

giren öğrenci 
kontenjanı 

Paralı Yatılı 

Toplam 
 

      
 

-70% -10% 20% 
 

(29K+25E)=54 (4K+4E)=8 (9K+7E)=16 78 (11K+10E)=21 99 

 

 

AÇIKLAMALAR 
 

Samsun Atakum Garip-Zeycan Yıldırım Lisesi Öğrenci Pansiyonuna 2019-2020 eğitim öğretim yılında 

Parasız Yatılı, Paralı Yatılı ve yönetmelik hükümleri doğrultusunda Sınavsız Parasız Yatılı 

yerleştirilecek öğrencilere ilişkin kontenjan dağılım çizelgesi 10/07/2008 tarih ve 26932 sayılı Resmi 

Gazetede Yayınlanan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Parasız Yatılılık, Burs ve Sosyal 

Yardımlar Yönetmeliği'nin 10. maddesi uyarınca planlanmıştır.  

 

Bu kontenjanlardan birinin veya birden fazlasının dolmaması halinde ilgili yönetmeliğin 10/2 

fıkrasındaki hükümler uygulanır. (Bu kontenjanlardan birinin veya birden fazlasının dolmaması 

hâlinde açık kontenjanlar, diğer öğrencilere ayrılan yüzde 70'lik kontenjana ilave edilir.) 

 

Süresi içerisinde pansiyona kaydını yaptırmayanlar, pansiyondan ayrılanlar ve yatılılıktan bursluluğa 

geçen öğrencilerden boşalan yerlere yönetmelik hükümleri doğrultusunda yedek listeden sırasıyla 

öğrenci yerleştirilmesi yapılacaktır.  
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PANSĠYON KAYIT TAKVĠMĠ 

SÜREÇ TARĠH AÇIKLAMA 

Pansiyon Kontenjanının Tespit 

Edilmesi ve Duyurulması  
24 Temmuz 2019 Okulumuz 

pansiyonuna öğrenci 

yerleştirmeleri 

10/07/2008 tarih ve 

26932 Sayılı Resmi 

Gazetede Yayınlanan 

İlköğretim ve 

Ortaöğretim 

Kurumlarında Parasız 

Yatılılık, Burs ve 

Sosyal Yardımlar 

Yönetmeliğinin 18. 

Maddesi çerçevesinde 

yapılmaktadır. 

LGS yerleştirme sonuçlarının 

açıklanması  
24 Temmuz 2019 

Ön Kayıt Başvuruların Alınması 
29 Temmuz 2019-  

           23 Ağustos 2019 

Yatılılık Başvurularının Okul ve 

Kurumlarca Alınması   
26-29 Ağustos 2019 

Sonuçların Açıklanması 03 Eylül 2019 

Pansiyona Yerleşen Öğrencilerin 

Kesin Kayıtlarının Yapılması  
04-06 Eylül 2019  

Pansiyonda Boş kalan kontenjanlara 

Yedek Öğrencilerin Yerleştirilmesi  
09 Eylül 2019’ten itibaren… 

   

 

OKULUMUZ PANSĠYONUNA KAYIT ĠÇĠN ĠSTENEN BELGELER 

A) Parasız Yatılılık Ġçin Ġstenecek Belgeler  : 

1- (Ek-2) Parasız Yatılılık Müracaat Dilekçesi. (okulumuzdan veya web sitemizden alınacaktır) 

2- (Ek-3)  Pansiyon Ön kayıt / Başvuru bilgi formu (okulumuzdan veya web sitemizden alınacaktır) 

3- Okulumuza kayıt yaptırdığına dair alınan belge (okulumuzdan alınacaktır.) 

4- (varsa) İlköğretim boyunca Yatılı ilköğretim okulu veya pansiyonunda kalan öğrencilerin 

durumlarını belgeleyen yazı. (ilgili ilköğretim okulu müdürlüğünden alınacaktır) 

5-  2019 yılı Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavını kazandığına dair sınav sonuç belgesi  

6- Yatılı okumasına engel olacak bir hastalığının bulunmadığına dair resmi sağlık kuruluşlarından 

alınacak “Yatılı okumasına engel bir hastalığı yoktur” ibareli sağlık raporu ve kan grubunu 

gösteren belge. 

7- (Ek – 1) Öğrenci Ailesinin Maddi Durumunu Gösteren Beyanname (Öğrenci ailesinin 2018 

yılına ait yıllık gelir toplamından fert baĢına düĢen net miktarı 13.480 TL.yi aĢmamalıdır) 
8- Öğrencinin mezun olduğu ilköğretim okulundan her hangi bir disiplin cezası almadığını ve sınıf 

tekrarına kalmadığını gösteren belge, yazı  (mezun olduğu Ortaokuldan alınacaktır.) 

9- Aile Nüfus Kayıt Örneği. 

10- Baba çalışıyorsa, 2018 yılı toplam maaş durumu gösteren kurum amirince onaylı belge. (maaş 

bordrosu) 

11- Anne çalışıyorsa, 2018 yılı toplam  maaş durumunu gösteren kurum amirince onaylı belge. (maaş 

bordrosu) 

12- Eşlerden biri çalışmıyorsa çalışmadığını gösterir kurum amirince onaylı belge(SGK’dan 

alınabilir.) 

13- Öğrencinin nüfus cüzdanı ve fotokopisi. 

14- 2 adet vesikalık fotoğraf 

15- Veli izin muvafakat belgesi(okulumuzdan alınabilir.) 

16- Veli tayin muvafakat belgesi(okulumuzdan alınabilir.) 

17-  Pansiyon demirbaş eşya taahhütnamesi(okulumuzdan alınabilir.) 

18-  Evci İzin belgesi(okulumuzdan alınabilir.) 
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19-  Çarşı-İzin belgesi(okulumuzdan alınabilir.) 

20-  Pansiyon veli sözleşmesi (okulumuzdan alınabilir.) 

 

 

B) Paralı Yatılılık Ġçin Ġstenecek Belgeler : 

1- (Ek-2) Paralı Yatılılık Müracaat Dilekçesi (okulumuzdan veya web sitemizden alınacaktır) 

2- (Ek-3)  Pansiyon Önkayıt / Başvuru bilgi formu (okulumuzdan veya web sitemizden alınacaktır) 

3- Okulumuza kayıt yaptırdığına dair alınan belge (okulumuzdan alınacaktır.) 

4- Öğrencinin nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi. 

5- Yatılı okumasına engel olacak bir hastalığının bulunmadığına dair resmi sağlık kuruluşlarından 

alınacak sağlık raporu ve kan grubunu gösteren belge.(Kan grubu biliniyorsa gerek yoktur) 

6- Aile Nüfus Kayıt Örneği. 

7- İkametgâh Belgesi 

8- 2 Adet vesikalık fotoğraf 

9- Paralı Yatılılık için birinci taksitin teslimi.  (842,50 TL) 

10- (EK-4) Veli izin muvafakat belgesi (okulumuzdan alınabilir.) 

11- (EK-5) Pansiyon demirbaş eşya taahhütnamesi(okulumuzdan alınabilir.) 

12- (EK-6) Evci İzin belgesi(okulumuzdan alınabilir.) 

13- (EK-7) Pansiyon öğrenci sözleşmesi(okulumuzdan alınabilir.) 

14- (EK-8) Pansiyon veli sözleşmesi (okulumuzdan alınabilir.) 

 

C) Sınavsız Parasız Yatılılığa Alınacak Öğrencilerden Ġstenecek Belgeler (A mad.ek olarak) 

(1) Sınavsız parasız yatılılığa alınacaklarda; 

a) İlköğretim ve özel eğitim ilköğretim okullarından mezun olanlardan parasız yatılı olarak 

mezun olduğuna dair belge, (mezun olduğu ilköğretim okulundan alınacaktır) 

b) Başbakanlığın izniyle ülkemizde okutulmak üzere getirilen yabancı uyruklu öğrenciler için 

izin belgesi, istenir . 

(2) Ortaöğretim kurumlarına alınacak öğrencilerden 19 uncu maddenin birinci fıkrasının (b) ve 

(ç) bentlerinde istenilen belgeler ile birlikte durumlarına göre; 

a) 5434 sayılı Kanunun 65 inci maddesinin (d) bendine tabi kişilerin çocuklarından; anne veya 

babasının harp malulü olduğunu gösteren belge, 

b) 2330, 2453, 2566 ve 3713 sayılı kanunların hükümlerine tabi kişilerin çocuklarından; sözü 

edilen kanunlardan yararlandıklarını gösteren resmî makamlardan alınacak belge, 

c) Doğal afet ve savaş gibi olağanüstü hâller sebebiyle korunmaya muhtaç olanlardan; mülki 

idare amirliklerinden alınacak belge, 

ç) Görev yaptıkları yerleşim birimlerinde çocuklarının devam edeceği düzeyde okul bulunmayan 

öğretmen çocuklarından; görevli olduğu il veya ilçe milli eğitim müdürlüğünden alınacak görev 

yaptıkları yerde çocuğunu okutacak düzeyde okul bulunmadığını gösteren belge, istenir. 
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Ö N E M L Ġ   N O T L A R  (Lütfen Okuyunuz…) 

1. 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı 09 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacaktır. 

2. Pansiyon başvuruları öğrenci velisi tarafından yapılacaktır.  

3. Pansiyon başvuruları,  29 Temmuz 2019 / 22 Ağustos 2019 tarihleri arasında 

yapılacaktır. 

4. Eksik Bilgi ve belgeyle yapılan müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir. (Veli ve 

öğrenci imzaları kayıt sırasında atılacaktır.) 

5. Belgelerinde eksiklik olan ve belirtilen tarihten sonra yapılan müracaatlar dikkate ve 

değerlendirmeye alınmayacaktır. Lütfen tüm belgeleri dikkatlice okuyunuz. 

6. Parasız yatılılığa yerleştirmeler yönetmelik hükümleri doğrultusunda  (YEP) yerleştirme 

puanı sıralamasına göre yapılacaktır.  

7. Ortaokulu PİO ve YİBO’larda okuyan öğrenciler bu okullardan mezun olduklarını resmi 

yazı ile bildirmeleri ve başvuru belgelerine eklemeleri gerekmektedir.  

8. Paralı yatılı kalmak için başvuran velilerin birinci taksitlerini de peşin olarak ödemeleri 

gerekmektedir.  2019 yılı için birinci taksit 842,50 TL 

9. Beyan edilen bilgi ve belgelere ilişkin her türlü sorumluluk veliye aittir. Eksik bilgi ve 

yanlış beyanın hukuki sorumluluğu veliye aittir.  

10. Öğrencinin anne ya da babasından başka birinin veli olabilmesi için hukuki belge (vasi) 

olması gerekmektedir. MEB’nca amca, dayı, dede, kardeş v.b veli kabul edilmemektedir.  

11. Pansiyon 08 Eylül 2019 PAZAR günü açılacaktır. Öğrenciler pansiyona yiyecek 

malzemesi getirmeyecektir. Öğrenciler; yeteri kadar kıyafetin yanında, iç çamaşırı, 

kişisel temizlik malzemeleri, ıslak ve kuru zemin terliği, 10 adet plastik askı getirebilir. 

12. Yatılı kalacak öğrencilerin hafta içi pansiyon giriş saati 18:00, yemek saati 18:00,Bu 

nedenle hafta içinde öğrencilerin 16:00’da pansiyonda bulunmaları gerektiğinden akşam 

pansiyonda dışında Özel Öğretim Kursları vb. faaliyetlere katılımına izin 

verilmeyecektir. Daha sonra mağduriyet yaşanmaması için bu tarz özel öğretim 

ihtiyaçlarının hafta sonu 09:00-17:00 arası planlanması gerekmektedir. 
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EK–1 

PARASIZ YATILI VEYA BURSLU OLARAK ÖĞRENĠM GÖRMEK ĠSTEYEN ÖĞRENCĠ AĠLESĠNĠN 

MADDĠ DURUMUNU GÖSTERĠR BEYANNAME 

 Adı Soyadı  

 Öğrenciye Yakınlık Derecesi  

 

Ö  

Ğ

R 

E 

N 

C 

Ġ 

 

 

V 

E 

L 

Ġ 

S 

Ġ 

N

Ġ 

N 

İşi ve İşyeri  

Aylık geliri (serbest meslek sahibi ise; vergi dairesinin adı, 

adresi ve hesap numarası belirtilen, basit ya da gerçek 

usulde vergiye bağlı olan mükelleflerin bir önceki yıla ait 

gelir vergisi matrahını) gösterir belge.  

(Bir önceki yıla ait gelir vergisi matrahını gösterir 

belgedeki miktar göz önünde bulundurularak bir önceki 

mali yılda tespit edilen limit baz alınarak hesaplanır.) 

Kamuda çalışıyor ise; resmi makamlardan, kurum 

saymanlığı ve diğer yetkili kurumlardan alınacak maaş 

bordrosu örneği. 

 

Eşi çalışıyor ise işi ve aylık kazancı (vergi dairesi, kurum 

saymanlığı ve diğer yetkili kurumlardan alınacak aylık 

gelir durumunu) gösterir belge. 

 

Ailenin diğer gelirleri  

Ailenin yıllık gelir toplamı  

Aile reisinin bakmakla yükümlü olduğu fertlerin sayısı ve 

yakınlık dereceleri (fertler açık olarak yazılacak, aile 

nüfus kayıt örneği, velinin ve çalışıyorsa eşinin bakmakla 

yükümlü olduğu ana, babası ve diğer şahıslarla ilgili 

tedavi yardımı beyannamesi veya mahkeme kararı örneği). 

 

 Aile net yıllık gelir toplamının fert başına düşen yıllık 

tutarı (ailenin net yıllık toplam geliri, ailedeki fert sayısına 

bölünerek hesaplama yapılacaktır). 

 

Aile maddi durumumum yukarıdaki beyannamede belirttiğim şekilde olduğunu beyan eder, velisi 

bulunduğum Samsun Garip-Zeycan Yıldırım Fen Lisesi ...................... sınıfı öğrencilerinden ..................................... 

oğlu/kızı.............. nolu ........................................................................’ın 2018 yılı devlet parasız yatılılığa  kabulünü 

arz ederim.(*) 

 

....... /…./2019 

Velinin Adı Soyadı 

Ġmzası 

BaĢvuran öğrencinin 

Adı - Soyadı :  

Adresi :  

ONAYLAYAN 

Adı-Soyadı 

Ġmza ve Mühür (**) 
EKLER: 

1. Yetkili kurumlardan alınacak maaş bordrosu veya vergi dairelerinden alınacak vergiye esas vergi matrahını gösterir belge. 
2. Aile nüfus kayıt örneği 

3. Velinin ve çalışıyorsa eşinin bakmakla yükümlü olduğu kendi anne-babası ile ilgili tedavi yardım beyannamesi veya mahkeme kararı örneği, 

varsa diğer bakmakla yükümlü olduğu şahıslarla ilgili mahkeme kararı örneği ve kontenjanla ilgili belgeler. 
(*) Bu belge; başvuru, kayıt-kabul ve iptal işlemlerinde kullanılacaktır. (5, 19 ve 39. maddeler) 

(**) Onay kısmı; velinin görev yaptığı kurum, muhtarlık veya diğer resmi kurumlarca onaylanacaktır. 
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                         (Yatılılık Müracaat Dilekçesi  )                                           Ek -2 

 

SAMSUN GARĠP-ZEYCAN YILDIRIM FEN LĠSESĠ MÜDÜRLÜĞÜNE 

                                                                                                                                  

         ATAKUM/SAMSUN 

    

  

 2019 LGS yerleştirmeleri sonucunda okulunuzu kazanan ve kesin kaydı yapılan okulunuz 

............ sınıfı öğrencisi  ……………...........................................’nın  ekli belgeleri incelenerek 

okulunuz pansiyonunda  PARASIZ YATILI / PARALI YATILI  öğrenci olarak yerleştirilmesini 

istiyorum. Beyan ettiğim bilgi ve belgeler tarafımdan doldurulmuş olup eksik, hata ve yanlışlık 

olması durumunda oluşabilecek sorumluluk tarafıma ait olacaktır.  

 

 

       Bilgilerinize arz ederim.  

  

 

ADRES:                             ...../…. / 20…... 

  

 

    Velinin adı ve soyadı:  

Tel: Ev …………………………. 

        

         ĠĢ:………………………….. 

       

         Cep: ……….………………. 
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2019-2020 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI ÖĞRENCĠ PANSĠYONU  

ÖN KAYIT / BAġVURU BĠLGĠ FORMU 

Ö
Ğ

R
E

N
C

ĠN
ĠN

 

TC Kimlik No  

Adı Soyadı  

Cinsiyeti  Kız (………)                                  Erkek (……..) 

Öğrenci Telefon No  

Pansiyon yatılılık talebi Paralı Yatılı (…….)                               Parasız Yatılı (……) 

Geldiği Yer  

Mezun Olduğu Ortaokulun 
Adı 

 

Ortaokulu yatılı olarak mı 
okudu? 

Evet (………)                                  Hayır (……..) 

Burs Alıyor mu? Evet (………)                                  Hayır (……..) 

ÖĞRENCĠ SAGLIK BĠLGĠLERĠ (Cevabı “EVET” olan bölümlerin açıklamaları alt   kısma 
yazılacaktır) 

Rahatsızlığı var mı? Evet (…)       Hayır( ..) Protez Kullanıyor mu ? Evet (…)       Hayır( ..) 

Ġlaç Alerjisi var mı? Evet (…)      Hayır (..) Lens Kullanıyor mu? Evet (…)       Hayır( ..) 

Ġşitme Özrü var mı? Evet (…)      Hayır (..) Bedensel Özrü var mı? Evet (…)       Hayır( ..) 

Gözlük Kullanıyor mu? Evet (…)      Hayır (..) 
Sürekli Bir Rahatsızlığı 
Var mı? 

Evet (…)       Hayır( ..) 

Sosyal Güvencesi  
SGK (…)     EMEKLĠ SANDIĞI (..)        DĠĞER 
(….) 

Kan Grubu:  

AÇIKLAMALAR  

Velisi Kim? Anne (…….)                                        Baba (……)  

B
A

B
A

 

Adı Soyadı  

Öz/Üvey  Sağ/ Vefat  

Mesleği/Öğrenim Durumu  

Açık Ev Adresi   

Telefonlar Cep:                                                    Ev:                               

A
N

N
E

 

Adı Soyadı  

Öz/Üvey  Sağ/ Vefat  

Mesleği/Öğrenim Durumu  

Açık Ev Adresi  

Telefonlar Cep:                                                   Ev:                               

Öğrenciye ait bilmemiz 

gereken önemli veya özel bir 

konu var mı? 
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